
Termo de Aditamento ao Edital 166/2013, DOU de 30/08/2013 
 
 

 O Reitor da Universidade Federal Fluminense, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, torna pública a abertura de inscrições em concurso público de 
provas e títulos para ingresso na Carreira do Magistério Superior, nas classes de 
professores Adjunto A e Assistente A, nos termos deste edital. O concurso será 
realizado de acordo com as normas estabelecidas nas Resoluções do Conselho de 
Ensino e Pesquisa da UFF números 46/91, 54/91, 066/08, 163/08 e 173/2008, observado 
o disposto nas Leis nº 8.112/90, e nº 12.772/12, no Decreto nº 6.944/09 e nº 7.485/11, 
na Portaria Interministerial nº 405, de 30 de agosto de 2012, Portarias MEC nº 1.181, de 
19 de setembro de 2012 e nº 1.178, de 05 de dezembro de 2013, na Portaria MPOG nº 
450, de 6 de novembro de 2002 e na Portaria MEC nº 243 de 03 de março de 2011..  
 

 
UNIDADES DE ENSINO DE NITERÓI 
CLASSE A: ADJUNTO A - REGIME: 40H DE 
 

1- Faculdade de Medicina 
Departamento de Cirurgia Geral e Especializada 
Área de Conhecimento: CIRURGIA TORÁCICA (uma vaga).  Provas escrita, 

didática e prática, no período de 26/05/2014 a 30/05/2014. Formação dos Candidatos: 
Graduação em Medicina. Mestrado em Medicina Área Cirurgia Torácica. Doutorado em 
Medicina Área Cirurgia Torácica.Obs.: A prova prática consistirá na análise de caso 
clínico com as pertinentes discussões. (diagnóstico e terapêutica). 

 
Departamento de Medicina Clínica 
Área de Conhecimento: DOENÇAS INFECCIOSAS E 

PARASITÁRIAS/SEMIOLOGIA (uma vaga). Provas escrita e didática, no período 
de12/05/2014 a 16/05/2014. Formação dos Candidatos: Graduação em MEDICINA 
com residência ou especialização em Doenças Infecciosas e parasitárias, Infectologia ou 
Medicina tropical. Mestrado em Medicina. Doutorado em Medicina. OBS.: O candidato 
aprovado atuará como professor de semiologia médica (8 horas semanais) e nas 
atividades didáticas, assistenciais, administrativas e de pesquisa em níveis de graduação 
e pós-graduação de doenças infecciosas e parasitárias (32 horas semanais). 

 
 

UNIDADES DE ENSINO DE NITERÓI 
CLASSE A: ASSISTENTE A - REGIME: 40H DE 

 
1- Faculdade de Medicina 
Departamento Materno Infantil 
Área de Conhecimento: PEDIATRIA (uma vaga).  Provas escrita e didática, no 

período de 26/05/2014 a 30/05/2014. Formação dos Candidatos: Graduação em 
Medicina, com Residência Médica ou especialização em Pediatria. Mestrado com área 
de concentração em Pediatria ou Medicina da Criança/Adolescente. OBS.: O professor 
atuará no ensino de graduação em medicina, na área de conhecimento em Pediatria bem 
como no treinamento dos médicos residentes, vinculados ao Hospital Universitário 
Antonio Pedro, na assistência médica pediátrica praticada nas enfermarias, 



ambulatórios, emergência e na disciplina de Trabalho de Campo Supervisionado, a 
critério do Departamento Materno Infantil. 

 
Área de Conhecimento: GINECOLOGIA (uma vaga).  Provas escrita e didática, 

período de 26/05/2014 a 30/05/2014. Formação dos Candidatos: Graduação em 
Medicina, com Residência Médica em Ginecologia e Especialista em Videoendoscopia; 
Mestrado em Ginecologia ou em Ciências da Saúde. OBS.: O professor atuará no ensino 
de graduação em medicina, na área de conhecimento em Ginecologia bem como no 
treinamento dos médicos residentes, vinculados ao Hospital Universitário Antonio 
Pedro, na assistência médica ginecológica praticada nas enfermarias, ambulatórios, 
emergência e na disciplina de Trabalho de Campo Supervisionado, a critério do 
Departamento Materno Infantil. 

 
Inscrições no período de 17/03/2014 à 15/04/2014, no endereço 

https://sistemas.uff.br/cpd.  
Prazo para interposição de recurso ao Departamento de Ensino por 

indeferimento da inscrição: até o dia 22/04/2014. 
Prazo para divulgação da decisão do recurso: 23/04/2014. 
Valor da inscrição Professor Adjunto A em 40H-DE: R$ 230,00 (duzentos e 

trinta reais).  
Valor da remuneração Professor Adjunto A em 40H-DE: R$ 8.344,64 (oito mil, 

trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). 
Valor da inscrição Professor Assistente A em 40H-DE: R$ 160,00 (cento e 

sessenta reais). 
Valor da remuneração Professor Assistente A em 40H-DE: R$ 5.736,27 (cinco 

mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos). 
Prazo de validade do concurso: 1 (um) ano a partir da Homologação do 

Resultado do Concurso Público em DOU.  
A lotação e o exercício dos candidatos habilitados serão no Departamento de 

Ensino responsável pelo concurso. 
 O Edital que deu origem ao presente Extrato encontra-se disponível no site: 

https://sistemas.uff.br/cpd. Maiores informações na CPD/UFF ou pelo telefone (21) 
2629-5272 e (21) 2629-5253, das 10:00 às 16:00 horas. 

 
ROBERTO DE SOUZA SALLES 

 


